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LETNO POROČILO 2010: ODZIVI NA PROBLEMATIKO DROG  

Letno je v obravnavi več kot milijon uporabnikov drog, vendar pomembni izzivi ostajajo 

(LIZBONA, 10. 11. 2010; PREPOVED OBJAVE do 10. ure po zahodnoevropskem/lizbonskem času) 
Osrednji steber evropskega odziva na problematiko drog je zagotavljanje učinkovite obravnave tistim, ki imajo 
težave z uporabo drog. Po oceni Agencije EU za droge (EMCDDA) sta se od devetdesetih let 20. stoletja, ko 
je boljši dostop do obravnave odvisnosti od drog postal prednostni ukrep politike na področju drog, izboljšali 
tako količina kot kakovost oskrbe, ki je na voljo uporabnikom drog. Po oceni Centra EMCDDA je v Evropski 
uniji vsako leto vsaj milijon ljudi vključenih v določeno obliko obravnave. Vendar pa na področju storitev 
obravnave ostajajo znatni izzivi. Težave, povezane s heroinom, so tako znotraj Evropske unije kot na njenih 
mejah še vedno zelo prisotne, v gospodarski recesiji pa proračunske omejitve postajajo stvarnost. Te teme 
obravnava Letno poročilo 2010: stanje na področju problematike drog v Evropi, objavljeno danes v 
Lizboni.  

„V zadnjem desetletju so bila na področju odzivov na problematiko drog dosežena sicer neenakomerna, vendar 
pomembna izboljšanja,“ pravi direktor centra EMCDDA Wolfgang Götz. „Zagotavljanje obravnave se je 
izjemno razširilo, precejšen napredek je dosežen tudi pri obvladovanju nekaterih za zdravje najbolj nevarnih 
posledic uporabe drog, kot je okužba z virusom HIV. Vendar lahko v času, ko je treba pri učinkovitih odzivih 
vztrajati, varčevalni ukrepi skrčijo obseg storitev obravnave. Povsem mogoče je, da bi trenutni pritisk na javno 
blagajno lahko izzval politične odločitve, s katerimi bi si Evropa naprtila dolgoročne stroške, znatno večje od 
kakršnih koli kratkoročnih prihrankov.“  

Kot je opisano v poročilu, se je dostop do obravnave izboljšal predvsem zaradi znatnega povečanja obsega 
zunajbolnišnične oskrbe, v okviru katere se na primer izvajajo različne oblike psihosocialne obravnave (npr. 
svetovanje) in nadomestno zdravljenje (npr. vzdrževalni metadonski program). Hkrati pa poročilo opozarja tudi 
na razlike, do katerih še vedno prihaja pri dostopu do oskrbe. Dostop do obravnave med drugim ovirajo stroga 
merila za sprejem, stroški zdravljenja za bolnike in pomanjkanje usposobljenega osebja ter finančnih virov.  

V nadomestno zdravljenje je vključenih 670 000 Evropejcev – njihovo število se je od leta 1993 

desetkrat povečalo 

Po oceni danes objavljenega poročila je največji napredek dosežen na področju nadomestnega zdravljenja, ki 
je v Evropi najpogostejši način zdravljenja posledic uporabe opioidov. Trenutno je v tovrstno zdravljenje 
vključenih približno 670 000 Evropejcev. To predstavlja porast od leta 2003, ko je bilo v tako zdravljenje 
vključenih pol milijona uporabnikov drog, in v primerjavi z letom 1993 pa kar desetkratno povečanje števila 
vključenih. Mnoge države so v zadnjem desetletju razširile obseg zagotavljanja storitev zdravljenja, tako da so 
vključile dodatne ponudnike storitev, na primer splošne zdravnike.  

Danes je nadomestno zdravljenje na voljo v 27 državah članicah EU, pa tudi na Hrvaškem in Norveškem. 
Domneva se, da dosega približno polovico problematičnih uporabnikov opioidov v Evropi. Raven, do katere 
zdravljenje izpolnjuje potrebe uporabnikov, se med državami zelo razlikuje. V nekaterih državah članicah je v to 
zdravljenje vključenih manj kot 10 % problematičnih uporabnikov opioidov, v drugih pa več kot polovica. V 12 
državah članicah, ki so se EU pridružile v letih 2004 in 2007, se izvajata samo dva odstotka vseh nadomestnih 
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zdravljenj, ki se izvajajo v Evropi. V nekaterih državah (npr. v Bolgariji, na Poljskem in v Grčiji) je ocenjena 
čakalna doba za nadomestno zdravljenje lahko več kot eno leto, odvisno od programa in lokacije. 

Odzivi na nove potrebe – doseženi napredek 

 
Zaradi različnih vzorcev uporabe drog se morajo centri za obravnavo in zdravljenje odzivati na kompleksnejši 
nabor potreb kot pred desetletjem. V centrih za obravnavo in zdravljenje pomoč išče vse več uporabnikov 
konoplje in poživil ter uporabnikov več drog hkrati, zato narašča potreba po programih, ki niso namenjeni 
obravnavanju težav, povezanih z uporabo opioidov. Poročilo proučuje, kakšen napredek je bil dosežen pri 
odzivanju na nove potrebe. Med odzivi na težave s konopljo v Evropi so svetovanje, strukturirani programi 
psihosocialne obravnave, zdravljenje v zunajbolnišničnem in bolnišničnem okolju ter obravnava v terapevtski 
skupnosti ali komuni. Med inovativnimi pristopi, ki so jih razvile nekatere države (Nemčija, Nizozemska in 

Združeno kraljestvo), je program obravnave in zdravljenja težav s konopljo prek interneta. Doseči skuša tiste 
uporabnike, ki ne želijo poiskati pomoči znotraj sistema obravnave odvisnosti od drog.  

Več držav je pripravilo obravnavo, posebej namenjeno uporabnikom kokaina. Ker so javne ustanove za 
obravnavo odvisnosti od drog v Evropi najpogosteje še vedno prilagojene uporabnikom opioidov, se socialno 
integrirani uporabniki kokaina v strahu zaradi stigmatizacije neradi vključujejo v obravnavo. Danska, Irska, 

Italija in Avstrija so zato tem uporabnikom ponudile obravnavo in zdravljenje zunaj rednega delovnega časa, 
tako da je mogoče prilagoditi delovne obveznosti in da je zagotovljena diskretnost. Pri zdravljenju odvisnosti od 
kokaina je bilo proučenih več kot 50 zdravil, vendar za zdaj še nobeno ni dokazano učinkovito. Vendar pa je 
trenutno registriranih več kot 100 nadzorovanih študij z naključnim vzorcem, ki še potekajo, in v katerih 
preskušajo nove snovi. 

Težave in odzivi v zvezi z amfetamini (amfetaminom in metamfetaminom) so tokrat proučeni v posebni izdaji, 
objavljeni hkrati z Letnim poročilom (glej Izbrano poglavje). V splošnem so centri za obravnavo odvisnosti v 
državah z dolgo tradicijo problematične uporabe teh snovi bolj prilagojeni potrebam tovrstnih uporabnikov (na 
primer storitve obravnave in zdravljenja v zvezi z uporabo metamfetamina na Češkem in Slovaškem).  

ODPRTA VPRAŠANJA GLEDE OBRAVNAVE IN ZDRAVLJENJA 

Težave, povezane s heroinom – ni znakov pojemanja 

Tokrat je poudarek na pomembnosti učinkovite obravnave, saj podatki potrjujejo, da se težave, povezane s 
heroinom, v Evropi več ne zmanjšujejo. Težave, povezane s heroinom, so se od sredine devetdesetih let 20. 
stoletja do prvih let v 21. stoletju zmanjšale. Zdaj kazalci trendov uporabe opioidov – novi vstopi v obravnavo in 
zdravljenje, smrti, kršitve zakonov o drogah in zasegi – kažejo, da je „težava z opioidi v Evropi v splošnem 
ustaljena ali pa v porastu“.  
 
Po oceni centra EMCDDA je v EU in na Norveškem 1,35 milijona problematičnih uporabnikov opioidov, od 
katerih je večina uporabnikov heroina. Novi podatki kažejo, da še vedno prihaja do novačenja novih 
uporabnikov heroina. Glede na podatke iz 19 držav poročevalk je skupno število oseb, ki uporabljajo heroin kot 
glavno drogo in so se vključili v obravnavo, naraslo s 126 720 v letu 2003 na 144 128 v letu 2008 (slika TDI-3, 
del ii). Med letoma 2007 in 2008 je 11 držav poročalo, da se je v obravnavo in zdravljenje odvisnosti od drog 
vključilo več uporabnikov heroina kot glavne droge.  

V obdobju 1995–2007 je bilo v Evropi letno prijavljenih med 6 400 in 8 500 smrtnih primerov zaradi drog, od 
katerih je bila večina (običajno več kot 85 %) povezanih z uporabo opioidov. Od leta 2003 število smrtnih 
primerov zaradi drog v večini evropskih držav vztrajno narašča. Podatki kažejo tudi rahlo povečanje prijavljenih 
smrtnih primerov zaradi drog v letu 2008: v tem letu je bilo po ocenah v državah članicah EU in na Norveškem 
7 371 primerov, kar glede na 7 021 primerov v letu 2007 pomeni porast (preglednica DRD-2, del i). Tudi starost 
umrlih se zvišuje, kar kaže na starajočo se populacijo kroničnih uporabnikov opioidov (glej Sporočilo za javnost 
št. 13 in Izbrano poglavje). Ocenjeno je, da je v EU na vsak prevelik odmerek, ki se konča s smrtjo, od 20 do 25 
prevelikih odmerkov, ki se ne končajo s smrtjo. To pomeni 150 000 takih odmerkov letno. Taka dejanja 
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škodujejo zdravju, poleg tega so povezana tudi s tveganjem za prevelik odmerek, ki se lahko v prihodnosti 
konča s smrtjo.  

Trend naraščanja kršitev, povezanih s heroinom, omenjen v lanskem poročilu, potrjujejo tokratni najnovejši 
evropski podatki: povprečje tovrstnih kršitev na ravni EU se je v obdobju od leta 2003 do leta 2008 povečalo za 
39 %. Število kršitev, povezanih s heroinom, se je zvišalo tudi v 16 državah poročevalkah.  

Podatki iz 26 držav poročevalk kažejo, da se je število zasegov heroina v Evropi, v obdobju od leta 2003 do 
leta 2008 zvišalo z 41 000 na 56 600; pri tem je bilo največ zasegov v Veliki Britaniji (preglednica SZR-7). 
Število zasegov je naraslo, hkrati pa je skupna količina heroina, zaseženega v EU in na Norveškem, upadla z 
9 ton v letu 2003 na 8 ton v letu 2008. V Turčiji, pomembni tranzitni državi za heroin, ki vstopa v EU, se je 
pokazal drugačen trend: poročajo o rekordni količini 15,5 tone, zaseženi v letu 2008. Gre za trikratno povečanje 
glede na leto 2003 (4,7 tone) (poglavje 6, preglednica 9, slika 9; preglednica SZR-8).  
 

Vbrizgavanje drog je v Evropi ustaljeno ali v upadu, še vedno pa glavna težava 
 
Vbrizgavanje drog je močno povezano z resnimi zdravstvenimi težavami pri uporabnikih drog, med katerimi so 
okužbe, ki se prenašajo s krvjo (npr. HIV/aids, hepatitis), in preveliki odmerki. Po mnenju centra EMCDDA so 
najnovejši podatki, zbrani s spremljanjem zdravljenja, spodbudni in kažejo ustaljenost ali pa upad vbrizgavanja 
drog. V obdobju med letoma 2002 in 2007 so v 13 državah poročali o upadu deleža injicirajočih uporabnikov 
med uporabniki heroina. Zadnji podatki pa kažejo, da med tistimi, ki se v Evropi vključijo v obravnavo in 
zdravljenje zaradi primarne uporabe opioidov, manj kot polovica (42 %) poroča, da drogo „običajno 
vbrizgavajo“; med tistimi, ki se vključijo prvič, je delež takšnih nižji (38 %) (preglednica TDI-17, dela i in ii).  
 
Čeprav je vbrizgavanje drog ustaljeno ali v upadu, še vedno ostaja osrednja težava na področju problematike 
drog v Evropi. Poleg tega je vbrizgavanje še vedno najpogostejši način uporabe drog za uporabnike opioidov v 
mnogih vzhodnih evropskih državah: o najvišjih deležih injicirajočih uporabnikov med uporabniki opioidov, ki so 
se vključili v obravnavo v letu 2008, poročajo Romunija (95 %), Estonija (91 %) in Slovaška (86 %).  
 
Razlogi za zaskrbljenost: uporaba opioidov in vbrizgavanje v sosednjih državah  

 
V tokratnem poročilu so proučene tudi posledice uporabe drog za javno zdravje v nekaterih državah, ki mejijo 
na EU. Po oceni Urada Združenih narodov za boj proti drogam in kriminalu (UNODC) je na vzhodni meji EU – 
tako v Rusiji kot v Ukrajini – stopnja problematične uporabe opioidov od dva- do štirikrat višja od povprečja EU 
(povprečje EU: približno 4 primeri na 1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let). V tej regiji so med težavami, 
povezanimi z uporabo opioidov, visoke stopnje okužb z virusom HIV in smrtni primeri zaradi drog (glej okvir v 
poglavju 6). 
 
O približno 1,68 milijona problematičnih uporabnikov opioidov (večinoma injicirajočih) poročajo iz Rusije, iz 
Ukrajine pa o številu med 323 000 in 423 000 (UNODC, 2010). Poleg tega študije ocenjujejo, da naj bi bilo v 
obeh državah približno 40 % teh uporabnikov okuženih z virusom HIV. Stopnja novoprijavljenih okužb z 
virusom HIV med injicirajočimi uporabniki drog je v Rusiji in Ukrajini precej višja od stopnje v drugih državah in 
svetovnih regijah, na primer v Avstraliji, Kanadi, ZDA in EU. 
 
V poročilu je zapisano: „Stopnja sporočenih novih diagnoz okužbe z virusom HIV med injicirajočimi uporabniki 
drog je v večini držav Evropske unije ostala nizka, splošno stanje v EU pa je v svetovnem merilu pozitivno.“ 
Podatki o novougotovljenih primerih okužb z virusom HIV, povezanih z vbrizgavanjem drog v EU, kažejo, da se 
stopnja okužb po vrhuncu v letih 2001 in 2002 še vedno na splošno znižuje.  
 
V vseh štirih državah, ki poročajo o najvišjih ravneh novougotovljenih okužb (Estonija, Latvija, Litva, 

Portugalska), se trend zniževanja nadaljuje, najizrazitejši pa je bil v Estoniji in Latviji (poglavje 7, slika 12). 
Vendar je bila kljub trendom upadanja raven števila okužb z virusom HIV v teh državah članicah v letu 2008 še 
vedno precej visoka, kar pomeni, da je treba zagotoviti razširjanje in učinkovitost preventivnih praks na lokalni 
ravni.  
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„Preprečevanje nalezljivih bolezni je pomemben javnozdravstveni cilj Evropske unije in sestavni del politik 
večine držav članic na področju drog,“ pravi predstojnik Centra EMCDDA João Goulão. „Pri preprečevanju 
novih okužb, povezanih z uporabo drog, je Evropa prepričljivo napredovala, ključno pa je, da se prizadevanja 
nadaljujejo. Rastoče in resne težave, povezane z drogami, s katerimi se trenutno soočajo mnoge od naših 
sosednjih držav, niso samo javnozdravstvene grožnje v omenjenih državah, ampak tudi precejšnja grožnja 
Evropski uniji.“ 
 
 

 

 

 

Opombe: 

Podatki, predstavljeni v Letnem poročilu 2010, se nanašajo na leto 2008 ali zadnje leto, za katero so podatki na voljo.                                                     
Slike in preglednice, navedene v tem sporočilu za javnost, je mogoče najti v statističnem biltenu 2010: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Informacije o vseh rezultatih, sporočilih za javnost, storitvah in dogodkih, ki se nanašajo na Letno poročilo, so na voljo na 
spletni strani: http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
Izbrana poglavja so na voljo na spletni strani http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
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LETNO POROČILO 2010: ODZIVI NA PROBLEMATIKO DROG  

Letno je v obravnavi več kot milijon uporabnikov drog, vendar pomembni izzivi ostajajo 

(LIZBONA, 10. 11. 2010; PREPOVED OBJAVE do 10. ure po zahodnoevropskem/lizbonskem času) 
Osrednji steber evropskega odziva na problematiko drog je zagotavljanje učinkovite obravnave tistim, ki imajo 
težave z uporabo drog. Po oceni Agencije EU za droge (EMCDDA) sta se od devetdesetih let 20. stoletja, ko 
je boljši dostop do obravnave odvisnosti od drog postal prednostni ukrep politike na področju drog, izboljšali 
tako količina kot kakovost oskrbe, ki je na voljo uporabnikom drog. Po oceni Centra EMCDDA je v Evropski 
uniji vsako leto vsaj milijon ljudi vključenih v določeno obliko obravnave. Vendar pa na področju storitev 
obravnave ostajajo znatni izzivi. Težave, povezane s heroinom, so tako znotraj Evropske unije kot na njenih 
mejah še vedno zelo prisotne, v gospodarski recesiji pa proračunske omejitve postajajo stvarnost. Te teme 
obravnava Letno poročilo 2010: stanje na področju problematike drog v Evropi, objavljeno danes v 
Lizboni.  

„V zadnjem desetletju so bila na področju odzivov na problematiko drog dosežena sicer neenakomerna, vendar 
pomembna izboljšanja,“ pravi direktor centra EMCDDA Wolfgang Götz. „Zagotavljanje obravnave se je 
izjemno razširilo, precejšen napredek je dosežen tudi pri obvladovanju nekaterih za zdravje najbolj nevarnih 
posledic uporabe drog, kot je okužba z virusom HIV. Vendar lahko v času, ko je treba pri učinkovitih odzivih 
vztrajati, varčevalni ukrepi skrčijo obseg storitev obravnave. Povsem mogoče je, da bi trenutni pritisk na javno 
blagajno lahko izzval politične odločitve, s katerimi bi si Evropa naprtila dolgoročne stroške, znatno večje od 
kakršnih koli kratkoročnih prihrankov.“  

Kot je opisano v poročilu, se je dostop do obravnave izboljšal predvsem zaradi znatnega povečanja obsega 
zunajbolnišnične oskrbe, v okviru katere se na primer izvajajo različne oblike psihosocialne obravnave (npr. 
svetovanje) in nadomestno zdravljenje (npr. vzdrževalni metadonski program). Hkrati pa poročilo opozarja tudi 
na razlike, do katerih še vedno prihaja pri dostopu do oskrbe. Dostop do obravnave med drugim ovirajo stroga 
merila za sprejem, stroški zdravljenja za bolnike in pomanjkanje usposobljenega osebja ter finančnih virov.  

V nadomestno zdravljenje je vključenih 670 000 Evropejcev – njihovo število se je od leta 1993 

desetkrat povečalo 

Po oceni danes objavljenega poročila je največji napredek dosežen na področju nadomestnega zdravljenja, ki 
je v Evropi najpogostejši način zdravljenja posledic uporabe opioidov. Trenutno je v tovrstno zdravljenje 
vključenih približno 670 000 Evropejcev. To predstavlja porast od leta 2003, ko je bilo v tako zdravljenje 
vključenih pol milijona uporabnikov drog, in v primerjavi z letom 1993 pa kar desetkratno povečanje števila 
vključenih. Mnoge države so v zadnjem desetletju razširile obseg zagotavljanja storitev zdravljenja, tako da so 
vključile dodatne ponudnike storitev, na primer splošne zdravnike.  

Danes je nadomestno zdravljenje na voljo v 27 državah članicah EU, pa tudi na Hrvaškem in Norveškem. 
Domneva se, da dosega približno polovico problematičnih uporabnikov opioidov v Evropi. Raven, do katere 
zdravljenje izpolnjuje potrebe uporabnikov, se med državami zelo razlikuje. V nekaterih državah članicah je v to 
zdravljenje vključenih manj kot 10 % problematičnih uporabnikov opioidov, v drugih pa več kot polovica. V 12 
državah članicah, ki so se EU pridružile v letih 2004 in 2007, se izvajata samo dva odstotka vseh nadomestnih 



PREPOVED OBJAVE do 10. 11. 2010 do 10. ure po zahodnoevropskem/lizbonskem času 10. 11. 2010 

Letno poročilo 2010 v 22 jezikih – http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
 
 
 
 

2 

zdravljenj, ki se izvajajo v Evropi. V nekaterih državah (npr. v Bolgariji, na Poljskem in v Grčiji) je ocenjena 
čakalna doba za nadomestno zdravljenje lahko več kot eno leto, odvisno od programa in lokacije. 

Odzivi na nove potrebe – doseženi napredek 

 
Zaradi različnih vzorcev uporabe drog se morajo centri za obravnavo in zdravljenje odzivati na kompleksnejši 
nabor potreb kot pred desetletjem. V centrih za obravnavo in zdravljenje pomoč išče vse več uporabnikov 
konoplje in poživil ter uporabnikov več drog hkrati, zato narašča potreba po programih, ki niso namenjeni 
obravnavanju težav, povezanih z uporabo opioidov. Poročilo proučuje, kakšen napredek je bil dosežen pri 
odzivanju na nove potrebe. Med odzivi na težave s konopljo v Evropi so svetovanje, strukturirani programi 
psihosocialne obravnave, zdravljenje v zunajbolnišničnem in bolnišničnem okolju ter obravnava v terapevtski 
skupnosti ali komuni. Med inovativnimi pristopi, ki so jih razvile nekatere države (Nemčija, Nizozemska in 

Združeno kraljestvo), je program obravnave in zdravljenja težav s konopljo prek interneta. Doseči skuša tiste 
uporabnike, ki ne želijo poiskati pomoči znotraj sistema obravnave odvisnosti od drog.  

Več držav je pripravilo obravnavo, posebej namenjeno uporabnikom kokaina. Ker so javne ustanove za 
obravnavo odvisnosti od drog v Evropi najpogosteje še vedno prilagojene uporabnikom opioidov, se socialno 
integrirani uporabniki kokaina v strahu zaradi stigmatizacije neradi vključujejo v obravnavo. Danska, Irska, 

Italija in Avstrija so zato tem uporabnikom ponudile obravnavo in zdravljenje zunaj rednega delovnega časa, 
tako da je mogoče prilagoditi delovne obveznosti in da je zagotovljena diskretnost. Pri zdravljenju odvisnosti od 
kokaina je bilo proučenih več kot 50 zdravil, vendar za zdaj še nobeno ni dokazano učinkovito. Vendar pa je 
trenutno registriranih več kot 100 nadzorovanih študij z naključnim vzorcem, ki še potekajo, in v katerih 
preskušajo nove snovi. 

Težave in odzivi v zvezi z amfetamini (amfetaminom in metamfetaminom) so tokrat proučeni v posebni izdaji, 
objavljeni hkrati z Letnim poročilom (glej Izbrano poglavje). V splošnem so centri za obravnavo odvisnosti v 
državah z dolgo tradicijo problematične uporabe teh snovi bolj prilagojeni potrebam tovrstnih uporabnikov (na 
primer storitve obravnave in zdravljenja v zvezi z uporabo metamfetamina na Češkem in Slovaškem).  

ODPRTA VPRAŠANJA GLEDE OBRAVNAVE IN ZDRAVLJENJA 

Težave, povezane s heroinom – ni znakov pojemanja 

Tokrat je poudarek na pomembnosti učinkovite obravnave, saj podatki potrjujejo, da se težave, povezane s 
heroinom, v Evropi več ne zmanjšujejo. Težave, povezane s heroinom, so se od sredine devetdesetih let 20. 
stoletja do prvih let v 21. stoletju zmanjšale. Zdaj kazalci trendov uporabe opioidov – novi vstopi v obravnavo in 
zdravljenje, smrti, kršitve zakonov o drogah in zasegi – kažejo, da je „težava z opioidi v Evropi v splošnem 
ustaljena ali pa v porastu“.  
 
Po oceni centra EMCDDA je v EU in na Norveškem 1,35 milijona problematičnih uporabnikov opioidov, od 
katerih je večina uporabnikov heroina. Novi podatki kažejo, da še vedno prihaja do novačenja novih 
uporabnikov heroina. Glede na podatke iz 19 držav poročevalk je skupno število oseb, ki uporabljajo heroin kot 
glavno drogo in so se vključili v obravnavo, naraslo s 126 720 v letu 2003 na 144 128 v letu 2008 (slika TDI-3, 
del ii). Med letoma 2007 in 2008 je 11 držav poročalo, da se je v obravnavo in zdravljenje odvisnosti od drog 
vključilo več uporabnikov heroina kot glavne droge.  

V obdobju 1995–2007 je bilo v Evropi letno prijavljenih med 6 400 in 8 500 smrtnih primerov zaradi drog, od 
katerih je bila večina (običajno več kot 85 %) povezanih z uporabo opioidov. Od leta 2003 število smrtnih 
primerov zaradi drog v večini evropskih držav vztrajno narašča. Podatki kažejo tudi rahlo povečanje prijavljenih 
smrtnih primerov zaradi drog v letu 2008: v tem letu je bilo po ocenah v državah članicah EU in na Norveškem 
7 371 primerov, kar glede na 7 021 primerov v letu 2007 pomeni porast (preglednica DRD-2, del i). Tudi starost 
umrlih se zvišuje, kar kaže na starajočo se populacijo kroničnih uporabnikov opioidov (glej Sporočilo za javnost 
št. 13 in Izbrano poglavje). Ocenjeno je, da je v EU na vsak prevelik odmerek, ki se konča s smrtjo, od 20 do 25 
prevelikih odmerkov, ki se ne končajo s smrtjo. To pomeni 150 000 takih odmerkov letno. Taka dejanja 
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škodujejo zdravju, poleg tega so povezana tudi s tveganjem za prevelik odmerek, ki se lahko v prihodnosti 
konča s smrtjo.  

Trend naraščanja kršitev, povezanih s heroinom, omenjen v lanskem poročilu, potrjujejo tokratni najnovejši 
evropski podatki: povprečje tovrstnih kršitev na ravni EU se je v obdobju od leta 2003 do leta 2008 povečalo za 
39 %. Število kršitev, povezanih s heroinom, se je zvišalo tudi v 16 državah poročevalkah.  

Podatki iz 26 držav poročevalk kažejo, da se je število zasegov heroina v Evropi, v obdobju od leta 2003 do 
leta 2008 zvišalo z 41 000 na 56 600; pri tem je bilo največ zasegov v Veliki Britaniji (preglednica SZR-7). 
Število zasegov je naraslo, hkrati pa je skupna količina heroina, zaseženega v EU in na Norveškem, upadla z 
9 ton v letu 2003 na 8 ton v letu 2008. V Turčiji, pomembni tranzitni državi za heroin, ki vstopa v EU, se je 
pokazal drugačen trend: poročajo o rekordni količini 15,5 tone, zaseženi v letu 2008. Gre za trikratno povečanje 
glede na leto 2003 (4,7 tone) (poglavje 6, preglednica 9, slika 9; preglednica SZR-8).  
 

Vbrizgavanje drog je v Evropi ustaljeno ali v upadu, še vedno pa glavna težava 
 
Vbrizgavanje drog je močno povezano z resnimi zdravstvenimi težavami pri uporabnikih drog, med katerimi so 
okužbe, ki se prenašajo s krvjo (npr. HIV/aids, hepatitis), in preveliki odmerki. Po mnenju centra EMCDDA so 
najnovejši podatki, zbrani s spremljanjem zdravljenja, spodbudni in kažejo ustaljenost ali pa upad vbrizgavanja 
drog. V obdobju med letoma 2002 in 2007 so v 13 državah poročali o upadu deleža injicirajočih uporabnikov 
med uporabniki heroina. Zadnji podatki pa kažejo, da med tistimi, ki se v Evropi vključijo v obravnavo in 
zdravljenje zaradi primarne uporabe opioidov, manj kot polovica (42 %) poroča, da drogo „običajno 
vbrizgavajo“; med tistimi, ki se vključijo prvič, je delež takšnih nižji (38 %) (preglednica TDI-17, dela i in ii).  
 
Čeprav je vbrizgavanje drog ustaljeno ali v upadu, še vedno ostaja osrednja težava na področju problematike 
drog v Evropi. Poleg tega je vbrizgavanje še vedno najpogostejši način uporabe drog za uporabnike opioidov v 
mnogih vzhodnih evropskih državah: o najvišjih deležih injicirajočih uporabnikov med uporabniki opioidov, ki so 
se vključili v obravnavo v letu 2008, poročajo Romunija (95 %), Estonija (91 %) in Slovaška (86 %).  
 
Razlogi za zaskrbljenost: uporaba opioidov in vbrizgavanje v sosednjih državah  

 
V tokratnem poročilu so proučene tudi posledice uporabe drog za javno zdravje v nekaterih državah, ki mejijo 
na EU. Po oceni Urada Združenih narodov za boj proti drogam in kriminalu (UNODC) je na vzhodni meji EU – 
tako v Rusiji kot v Ukrajini – stopnja problematične uporabe opioidov od dva- do štirikrat višja od povprečja EU 
(povprečje EU: približno 4 primeri na 1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let). V tej regiji so med težavami, 
povezanimi z uporabo opioidov, visoke stopnje okužb z virusom HIV in smrtni primeri zaradi drog (glej okvir v 
poglavju 6). 
 
O približno 1,68 milijona problematičnih uporabnikov opioidov (večinoma injicirajočih) poročajo iz Rusije, iz 
Ukrajine pa o številu med 323 000 in 423 000 (UNODC, 2010). Poleg tega študije ocenjujejo, da naj bi bilo v 
obeh državah približno 40 % teh uporabnikov okuženih z virusom HIV. Stopnja novoprijavljenih okužb z 
virusom HIV med injicirajočimi uporabniki drog je v Rusiji in Ukrajini precej višja od stopnje v drugih državah in 
svetovnih regijah, na primer v Avstraliji, Kanadi, ZDA in EU. 
 
V poročilu je zapisano: „Stopnja sporočenih novih diagnoz okužbe z virusom HIV med injicirajočimi uporabniki 
drog je v večini držav Evropske unije ostala nizka, splošno stanje v EU pa je v svetovnem merilu pozitivno.“ 
Podatki o novougotovljenih primerih okužb z virusom HIV, povezanih z vbrizgavanjem drog v EU, kažejo, da se 
stopnja okužb po vrhuncu v letih 2001 in 2002 še vedno na splošno znižuje.  
 
V vseh štirih državah, ki poročajo o najvišjih ravneh novougotovljenih okužb (Estonija, Latvija, Litva, 

Portugalska), se trend zniževanja nadaljuje, najizrazitejši pa je bil v Estoniji in Latviji (poglavje 7, slika 12). 
Vendar je bila kljub trendom upadanja raven števila okužb z virusom HIV v teh državah članicah v letu 2008 še 
vedno precej visoka, kar pomeni, da je treba zagotoviti razširjanje in učinkovitost preventivnih praks na lokalni 
ravni.  
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„Preprečevanje nalezljivih bolezni je pomemben javnozdravstveni cilj Evropske unije in sestavni del politik 
večine držav članic na področju drog,“ pravi predstojnik Centra EMCDDA João Goulão. „Pri preprečevanju 
novih okužb, povezanih z uporabo drog, je Evropa prepričljivo napredovala, ključno pa je, da se prizadevanja 
nadaljujejo. Rastoče in resne težave, povezane z drogami, s katerimi se trenutno soočajo mnoge od naših 
sosednjih držav, niso samo javnozdravstvene grožnje v omenjenih državah, ampak tudi precejšnja grožnja 
Evropski uniji.“ 
 
 

 

 

 

Opombe: 

Podatki, predstavljeni v Letnem poročilu 2010, se nanašajo na leto 2008 ali zadnje leto, za katero so podatki na voljo.                                                     
Slike in preglednice, navedene v tem sporočilu za javnost, je mogoče najti v statističnem biltenu 2010: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Informacije o vseh rezultatih, sporočilih za javnost, storitvah in dogodkih, ki se nanašajo na Letno poročilo, so na voljo na 
spletni strani: http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
Izbrana poglavja so na voljo na spletni strani http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
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LETNO POROČILO 2010: ODZIVI NA PROBLEMATIKO DROG  

Letno je v obravnavi več kot milijon uporabnikov drog, vendar pomembni izzivi ostajajo 

(LIZBONA, 10. 11. 2010; PREPOVED OBJAVE do 10. ure po zahodnoevropskem/lizbonskem času) 
Osrednji steber evropskega odziva na problematiko drog je zagotavljanje učinkovite obravnave tistim, ki imajo 
težave z uporabo drog. Po oceni Agencije EU za droge (EMCDDA) sta se od devetdesetih let 20. stoletja, ko 
je boljši dostop do obravnave odvisnosti od drog postal prednostni ukrep politike na področju drog, izboljšali 
tako količina kot kakovost oskrbe, ki je na voljo uporabnikom drog. Po oceni Centra EMCDDA je v Evropski 
uniji vsako leto vsaj milijon ljudi vključenih v določeno obliko obravnave. Vendar pa na področju storitev 
obravnave ostajajo znatni izzivi. Težave, povezane s heroinom, so tako znotraj Evropske unije kot na njenih 
mejah še vedno zelo prisotne, v gospodarski recesiji pa proračunske omejitve postajajo stvarnost. Te teme 
obravnava Letno poročilo 2010: stanje na področju problematike drog v Evropi, objavljeno danes v 
Lizboni.  

„V zadnjem desetletju so bila na področju odzivov na problematiko drog dosežena sicer neenakomerna, vendar 
pomembna izboljšanja,“ pravi direktor centra EMCDDA Wolfgang Götz. „Zagotavljanje obravnave se je 
izjemno razširilo, precejšen napredek je dosežen tudi pri obvladovanju nekaterih za zdravje najbolj nevarnih 
posledic uporabe drog, kot je okužba z virusom HIV. Vendar lahko v času, ko je treba pri učinkovitih odzivih 
vztrajati, varčevalni ukrepi skrčijo obseg storitev obravnave. Povsem mogoče je, da bi trenutni pritisk na javno 
blagajno lahko izzval politične odločitve, s katerimi bi si Evropa naprtila dolgoročne stroške, znatno večje od 
kakršnih koli kratkoročnih prihrankov.“  

Kot je opisano v poročilu, se je dostop do obravnave izboljšal predvsem zaradi znatnega povečanja obsega 
zunajbolnišnične oskrbe, v okviru katere se na primer izvajajo različne oblike psihosocialne obravnave (npr. 
svetovanje) in nadomestno zdravljenje (npr. vzdrževalni metadonski program). Hkrati pa poročilo opozarja tudi 
na razlike, do katerih še vedno prihaja pri dostopu do oskrbe. Dostop do obravnave med drugim ovirajo stroga 
merila za sprejem, stroški zdravljenja za bolnike in pomanjkanje usposobljenega osebja ter finančnih virov.  

V nadomestno zdravljenje je vključenih 670 000 Evropejcev – njihovo število se je od leta 1993 

desetkrat povečalo 

Po oceni danes objavljenega poročila je največji napredek dosežen na področju nadomestnega zdravljenja, ki 
je v Evropi najpogostejši način zdravljenja posledic uporabe opioidov. Trenutno je v tovrstno zdravljenje 
vključenih približno 670 000 Evropejcev. To predstavlja porast od leta 2003, ko je bilo v tako zdravljenje 
vključenih pol milijona uporabnikov drog, in v primerjavi z letom 1993 pa kar desetkratno povečanje števila 
vključenih. Mnoge države so v zadnjem desetletju razširile obseg zagotavljanja storitev zdravljenja, tako da so 
vključile dodatne ponudnike storitev, na primer splošne zdravnike.  

Danes je nadomestno zdravljenje na voljo v 27 državah članicah EU, pa tudi na Hrvaškem in Norveškem. 
Domneva se, da dosega približno polovico problematičnih uporabnikov opioidov v Evropi. Raven, do katere 
zdravljenje izpolnjuje potrebe uporabnikov, se med državami zelo razlikuje. V nekaterih državah članicah je v to 
zdravljenje vključenih manj kot 10 % problematičnih uporabnikov opioidov, v drugih pa več kot polovica. V 12 
državah članicah, ki so se EU pridružile v letih 2004 in 2007, se izvajata samo dva odstotka vseh nadomestnih 
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zdravljenj, ki se izvajajo v Evropi. V nekaterih državah (npr. v Bolgariji, na Poljskem in v Grčiji) je ocenjena 
čakalna doba za nadomestno zdravljenje lahko več kot eno leto, odvisno od programa in lokacije. 

Odzivi na nove potrebe – doseženi napredek 

 
Zaradi različnih vzorcev uporabe drog se morajo centri za obravnavo in zdravljenje odzivati na kompleksnejši 
nabor potreb kot pred desetletjem. V centrih za obravnavo in zdravljenje pomoč išče vse več uporabnikov 
konoplje in poživil ter uporabnikov več drog hkrati, zato narašča potreba po programih, ki niso namenjeni 
obravnavanju težav, povezanih z uporabo opioidov. Poročilo proučuje, kakšen napredek je bil dosežen pri 
odzivanju na nove potrebe. Med odzivi na težave s konopljo v Evropi so svetovanje, strukturirani programi 
psihosocialne obravnave, zdravljenje v zunajbolnišničnem in bolnišničnem okolju ter obravnava v terapevtski 
skupnosti ali komuni. Med inovativnimi pristopi, ki so jih razvile nekatere države (Nemčija, Nizozemska in 

Združeno kraljestvo), je program obravnave in zdravljenja težav s konopljo prek interneta. Doseči skuša tiste 
uporabnike, ki ne želijo poiskati pomoči znotraj sistema obravnave odvisnosti od drog.  

Več držav je pripravilo obravnavo, posebej namenjeno uporabnikom kokaina. Ker so javne ustanove za 
obravnavo odvisnosti od drog v Evropi najpogosteje še vedno prilagojene uporabnikom opioidov, se socialno 
integrirani uporabniki kokaina v strahu zaradi stigmatizacije neradi vključujejo v obravnavo. Danska, Irska, 

Italija in Avstrija so zato tem uporabnikom ponudile obravnavo in zdravljenje zunaj rednega delovnega časa, 
tako da je mogoče prilagoditi delovne obveznosti in da je zagotovljena diskretnost. Pri zdravljenju odvisnosti od 
kokaina je bilo proučenih več kot 50 zdravil, vendar za zdaj še nobeno ni dokazano učinkovito. Vendar pa je 
trenutno registriranih več kot 100 nadzorovanih študij z naključnim vzorcem, ki še potekajo, in v katerih 
preskušajo nove snovi. 

Težave in odzivi v zvezi z amfetamini (amfetaminom in metamfetaminom) so tokrat proučeni v posebni izdaji, 
objavljeni hkrati z Letnim poročilom (glej Izbrano poglavje). V splošnem so centri za obravnavo odvisnosti v 
državah z dolgo tradicijo problematične uporabe teh snovi bolj prilagojeni potrebam tovrstnih uporabnikov (na 
primer storitve obravnave in zdravljenja v zvezi z uporabo metamfetamina na Češkem in Slovaškem).  

ODPRTA VPRAŠANJA GLEDE OBRAVNAVE IN ZDRAVLJENJA 

Težave, povezane s heroinom – ni znakov pojemanja 

Tokrat je poudarek na pomembnosti učinkovite obravnave, saj podatki potrjujejo, da se težave, povezane s 
heroinom, v Evropi več ne zmanjšujejo. Težave, povezane s heroinom, so se od sredine devetdesetih let 20. 
stoletja do prvih let v 21. stoletju zmanjšale. Zdaj kazalci trendov uporabe opioidov – novi vstopi v obravnavo in 
zdravljenje, smrti, kršitve zakonov o drogah in zasegi – kažejo, da je „težava z opioidi v Evropi v splošnem 
ustaljena ali pa v porastu“.  
 
Po oceni centra EMCDDA je v EU in na Norveškem 1,35 milijona problematičnih uporabnikov opioidov, od 
katerih je večina uporabnikov heroina. Novi podatki kažejo, da še vedno prihaja do novačenja novih 
uporabnikov heroina. Glede na podatke iz 19 držav poročevalk je skupno število oseb, ki uporabljajo heroin kot 
glavno drogo in so se vključili v obravnavo, naraslo s 126 720 v letu 2003 na 144 128 v letu 2008 (slika TDI-3, 
del ii). Med letoma 2007 in 2008 je 11 držav poročalo, da se je v obravnavo in zdravljenje odvisnosti od drog 
vključilo več uporabnikov heroina kot glavne droge.  

V obdobju 1995–2007 je bilo v Evropi letno prijavljenih med 6 400 in 8 500 smrtnih primerov zaradi drog, od 
katerih je bila večina (običajno več kot 85 %) povezanih z uporabo opioidov. Od leta 2003 število smrtnih 
primerov zaradi drog v večini evropskih držav vztrajno narašča. Podatki kažejo tudi rahlo povečanje prijavljenih 
smrtnih primerov zaradi drog v letu 2008: v tem letu je bilo po ocenah v državah članicah EU in na Norveškem 
7 371 primerov, kar glede na 7 021 primerov v letu 2007 pomeni porast (preglednica DRD-2, del i). Tudi starost 
umrlih se zvišuje, kar kaže na starajočo se populacijo kroničnih uporabnikov opioidov (glej Sporočilo za javnost 
št. 13 in Izbrano poglavje). Ocenjeno je, da je v EU na vsak prevelik odmerek, ki se konča s smrtjo, od 20 do 25 
prevelikih odmerkov, ki se ne končajo s smrtjo. To pomeni 150 000 takih odmerkov letno. Taka dejanja 
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škodujejo zdravju, poleg tega so povezana tudi s tveganjem za prevelik odmerek, ki se lahko v prihodnosti 
konča s smrtjo.  

Trend naraščanja kršitev, povezanih s heroinom, omenjen v lanskem poročilu, potrjujejo tokratni najnovejši 
evropski podatki: povprečje tovrstnih kršitev na ravni EU se je v obdobju od leta 2003 do leta 2008 povečalo za 
39 %. Število kršitev, povezanih s heroinom, se je zvišalo tudi v 16 državah poročevalkah.  

Podatki iz 26 držav poročevalk kažejo, da se je število zasegov heroina v Evropi, v obdobju od leta 2003 do 
leta 2008 zvišalo z 41 000 na 56 600; pri tem je bilo največ zasegov v Veliki Britaniji (preglednica SZR-7). 
Število zasegov je naraslo, hkrati pa je skupna količina heroina, zaseženega v EU in na Norveškem, upadla z 
9 ton v letu 2003 na 8 ton v letu 2008. V Turčiji, pomembni tranzitni državi za heroin, ki vstopa v EU, se je 
pokazal drugačen trend: poročajo o rekordni količini 15,5 tone, zaseženi v letu 2008. Gre za trikratno povečanje 
glede na leto 2003 (4,7 tone) (poglavje 6, preglednica 9, slika 9; preglednica SZR-8).  
 

Vbrizgavanje drog je v Evropi ustaljeno ali v upadu, še vedno pa glavna težava 
 
Vbrizgavanje drog je močno povezano z resnimi zdravstvenimi težavami pri uporabnikih drog, med katerimi so 
okužbe, ki se prenašajo s krvjo (npr. HIV/aids, hepatitis), in preveliki odmerki. Po mnenju centra EMCDDA so 
najnovejši podatki, zbrani s spremljanjem zdravljenja, spodbudni in kažejo ustaljenost ali pa upad vbrizgavanja 
drog. V obdobju med letoma 2002 in 2007 so v 13 državah poročali o upadu deleža injicirajočih uporabnikov 
med uporabniki heroina. Zadnji podatki pa kažejo, da med tistimi, ki se v Evropi vključijo v obravnavo in 
zdravljenje zaradi primarne uporabe opioidov, manj kot polovica (42 %) poroča, da drogo „običajno 
vbrizgavajo“; med tistimi, ki se vključijo prvič, je delež takšnih nižji (38 %) (preglednica TDI-17, dela i in ii).  
 
Čeprav je vbrizgavanje drog ustaljeno ali v upadu, še vedno ostaja osrednja težava na področju problematike 
drog v Evropi. Poleg tega je vbrizgavanje še vedno najpogostejši način uporabe drog za uporabnike opioidov v 
mnogih vzhodnih evropskih državah: o najvišjih deležih injicirajočih uporabnikov med uporabniki opioidov, ki so 
se vključili v obravnavo v letu 2008, poročajo Romunija (95 %), Estonija (91 %) in Slovaška (86 %).  
 
Razlogi za zaskrbljenost: uporaba opioidov in vbrizgavanje v sosednjih državah  

 
V tokratnem poročilu so proučene tudi posledice uporabe drog za javno zdravje v nekaterih državah, ki mejijo 
na EU. Po oceni Urada Združenih narodov za boj proti drogam in kriminalu (UNODC) je na vzhodni meji EU – 
tako v Rusiji kot v Ukrajini – stopnja problematične uporabe opioidov od dva- do štirikrat višja od povprečja EU 
(povprečje EU: približno 4 primeri na 1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let). V tej regiji so med težavami, 
povezanimi z uporabo opioidov, visoke stopnje okužb z virusom HIV in smrtni primeri zaradi drog (glej okvir v 
poglavju 6). 
 
O približno 1,68 milijona problematičnih uporabnikov opioidov (večinoma injicirajočih) poročajo iz Rusije, iz 
Ukrajine pa o številu med 323 000 in 423 000 (UNODC, 2010). Poleg tega študije ocenjujejo, da naj bi bilo v 
obeh državah približno 40 % teh uporabnikov okuženih z virusom HIV. Stopnja novoprijavljenih okužb z 
virusom HIV med injicirajočimi uporabniki drog je v Rusiji in Ukrajini precej višja od stopnje v drugih državah in 
svetovnih regijah, na primer v Avstraliji, Kanadi, ZDA in EU. 
 
V poročilu je zapisano: „Stopnja sporočenih novih diagnoz okužbe z virusom HIV med injicirajočimi uporabniki 
drog je v večini držav Evropske unije ostala nizka, splošno stanje v EU pa je v svetovnem merilu pozitivno.“ 
Podatki o novougotovljenih primerih okužb z virusom HIV, povezanih z vbrizgavanjem drog v EU, kažejo, da se 
stopnja okužb po vrhuncu v letih 2001 in 2002 še vedno na splošno znižuje.  
 
V vseh štirih državah, ki poročajo o najvišjih ravneh novougotovljenih okužb (Estonija, Latvija, Litva, 

Portugalska), se trend zniževanja nadaljuje, najizrazitejši pa je bil v Estoniji in Latviji (poglavje 7, slika 12). 
Vendar je bila kljub trendom upadanja raven števila okužb z virusom HIV v teh državah članicah v letu 2008 še 
vedno precej visoka, kar pomeni, da je treba zagotoviti razširjanje in učinkovitost preventivnih praks na lokalni 
ravni.  
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„Preprečevanje nalezljivih bolezni je pomemben javnozdravstveni cilj Evropske unije in sestavni del politik 
večine držav članic na področju drog,“ pravi predstojnik Centra EMCDDA João Goulão. „Pri preprečevanju 
novih okužb, povezanih z uporabo drog, je Evropa prepričljivo napredovala, ključno pa je, da se prizadevanja 
nadaljujejo. Rastoče in resne težave, povezane z drogami, s katerimi se trenutno soočajo mnoge od naših 
sosednjih držav, niso samo javnozdravstvene grožnje v omenjenih državah, ampak tudi precejšnja grožnja 
Evropski uniji.“ 
 
 

 

 

 

Opombe: 

Podatki, predstavljeni v Letnem poročilu 2010, se nanašajo na leto 2008 ali zadnje leto, za katero so podatki na voljo.                                                     
Slike in preglednice, navedene v tem sporočilu za javnost, je mogoče najti v statističnem biltenu 2010: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Informacije o vseh rezultatih, sporočilih za javnost, storitvah in dogodkih, ki se nanašajo na Letno poročilo, so na voljo na 
spletni strani: http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
Izbrana poglavja so na voljo na spletni strani http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
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LETNO POROČILO 2010: ODZIVI NA PROBLEMATIKO DROG  

Letno je v obravnavi več kot milijon uporabnikov drog, vendar pomembni izzivi ostajajo 

(LIZBONA, 10. 11. 2010; PREPOVED OBJAVE do 10. ure po zahodnoevropskem/lizbonskem času) 
Osrednji steber evropskega odziva na problematiko drog je zagotavljanje učinkovite obravnave tistim, ki imajo 
težave z uporabo drog. Po oceni Agencije EU za droge (EMCDDA) sta se od devetdesetih let 20. stoletja, ko 
je boljši dostop do obravnave odvisnosti od drog postal prednostni ukrep politike na področju drog, izboljšali 
tako količina kot kakovost oskrbe, ki je na voljo uporabnikom drog. Po oceni Centra EMCDDA je v Evropski 
uniji vsako leto vsaj milijon ljudi vključenih v določeno obliko obravnave. Vendar pa na področju storitev 
obravnave ostajajo znatni izzivi. Težave, povezane s heroinom, so tako znotraj Evropske unije kot na njenih 
mejah še vedno zelo prisotne, v gospodarski recesiji pa proračunske omejitve postajajo stvarnost. Te teme 
obravnava Letno poročilo 2010: stanje na področju problematike drog v Evropi, objavljeno danes v 
Lizboni.  

„V zadnjem desetletju so bila na področju odzivov na problematiko drog dosežena sicer neenakomerna, vendar 
pomembna izboljšanja,“ pravi direktor centra EMCDDA Wolfgang Götz. „Zagotavljanje obravnave se je 
izjemno razširilo, precejšen napredek je dosežen tudi pri obvladovanju nekaterih za zdravje najbolj nevarnih 
posledic uporabe drog, kot je okužba z virusom HIV. Vendar lahko v času, ko je treba pri učinkovitih odzivih 
vztrajati, varčevalni ukrepi skrčijo obseg storitev obravnave. Povsem mogoče je, da bi trenutni pritisk na javno 
blagajno lahko izzval politične odločitve, s katerimi bi si Evropa naprtila dolgoročne stroške, znatno večje od 
kakršnih koli kratkoročnih prihrankov.“  

Kot je opisano v poročilu, se je dostop do obravnave izboljšal predvsem zaradi znatnega povečanja obsega 
zunajbolnišnične oskrbe, v okviru katere se na primer izvajajo različne oblike psihosocialne obravnave (npr. 
svetovanje) in nadomestno zdravljenje (npr. vzdrževalni metadonski program). Hkrati pa poročilo opozarja tudi 
na razlike, do katerih še vedno prihaja pri dostopu do oskrbe. Dostop do obravnave med drugim ovirajo stroga 
merila za sprejem, stroški zdravljenja za bolnike in pomanjkanje usposobljenega osebja ter finančnih virov.  

V nadomestno zdravljenje je vključenih 670 000 Evropejcev – njihovo število se je od leta 1993 

desetkrat povečalo 

Po oceni danes objavljenega poročila je največji napredek dosežen na področju nadomestnega zdravljenja, ki 
je v Evropi najpogostejši način zdravljenja posledic uporabe opioidov. Trenutno je v tovrstno zdravljenje 
vključenih približno 670 000 Evropejcev. To predstavlja porast od leta 2003, ko je bilo v tako zdravljenje 
vključenih pol milijona uporabnikov drog, in v primerjavi z letom 1993 pa kar desetkratno povečanje števila 
vključenih. Mnoge države so v zadnjem desetletju razširile obseg zagotavljanja storitev zdravljenja, tako da so 
vključile dodatne ponudnike storitev, na primer splošne zdravnike.  

Danes je nadomestno zdravljenje na voljo v 27 državah članicah EU, pa tudi na Hrvaškem in Norveškem. 
Domneva se, da dosega približno polovico problematičnih uporabnikov opioidov v Evropi. Raven, do katere 
zdravljenje izpolnjuje potrebe uporabnikov, se med državami zelo razlikuje. V nekaterih državah članicah je v to 
zdravljenje vključenih manj kot 10 % problematičnih uporabnikov opioidov, v drugih pa več kot polovica. V 12 
državah članicah, ki so se EU pridružile v letih 2004 in 2007, se izvajata samo dva odstotka vseh nadomestnih 



PREPOVED OBJAVE do 10. 11. 2010 do 10. ure po zahodnoevropskem/lizbonskem času 10. 11. 2010 

Letno poročilo 2010 v 22 jezikih – http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
 
 
 
 

2 

zdravljenj, ki se izvajajo v Evropi. V nekaterih državah (npr. v Bolgariji, na Poljskem in v Grčiji) je ocenjena 
čakalna doba za nadomestno zdravljenje lahko več kot eno leto, odvisno od programa in lokacije. 

Odzivi na nove potrebe – doseženi napredek 

 
Zaradi različnih vzorcev uporabe drog se morajo centri za obravnavo in zdravljenje odzivati na kompleksnejši 
nabor potreb kot pred desetletjem. V centrih za obravnavo in zdravljenje pomoč išče vse več uporabnikov 
konoplje in poživil ter uporabnikov več drog hkrati, zato narašča potreba po programih, ki niso namenjeni 
obravnavanju težav, povezanih z uporabo opioidov. Poročilo proučuje, kakšen napredek je bil dosežen pri 
odzivanju na nove potrebe. Med odzivi na težave s konopljo v Evropi so svetovanje, strukturirani programi 
psihosocialne obravnave, zdravljenje v zunajbolnišničnem in bolnišničnem okolju ter obravnava v terapevtski 
skupnosti ali komuni. Med inovativnimi pristopi, ki so jih razvile nekatere države (Nemčija, Nizozemska in 

Združeno kraljestvo), je program obravnave in zdravljenja težav s konopljo prek interneta. Doseči skuša tiste 
uporabnike, ki ne želijo poiskati pomoči znotraj sistema obravnave odvisnosti od drog.  

Več držav je pripravilo obravnavo, posebej namenjeno uporabnikom kokaina. Ker so javne ustanove za 
obravnavo odvisnosti od drog v Evropi najpogosteje še vedno prilagojene uporabnikom opioidov, se socialno 
integrirani uporabniki kokaina v strahu zaradi stigmatizacije neradi vključujejo v obravnavo. Danska, Irska, 

Italija in Avstrija so zato tem uporabnikom ponudile obravnavo in zdravljenje zunaj rednega delovnega časa, 
tako da je mogoče prilagoditi delovne obveznosti in da je zagotovljena diskretnost. Pri zdravljenju odvisnosti od 
kokaina je bilo proučenih več kot 50 zdravil, vendar za zdaj še nobeno ni dokazano učinkovito. Vendar pa je 
trenutno registriranih več kot 100 nadzorovanih študij z naključnim vzorcem, ki še potekajo, in v katerih 
preskušajo nove snovi. 

Težave in odzivi v zvezi z amfetamini (amfetaminom in metamfetaminom) so tokrat proučeni v posebni izdaji, 
objavljeni hkrati z Letnim poročilom (glej Izbrano poglavje). V splošnem so centri za obravnavo odvisnosti v 
državah z dolgo tradicijo problematične uporabe teh snovi bolj prilagojeni potrebam tovrstnih uporabnikov (na 
primer storitve obravnave in zdravljenja v zvezi z uporabo metamfetamina na Češkem in Slovaškem).  

ODPRTA VPRAŠANJA GLEDE OBRAVNAVE IN ZDRAVLJENJA 

Težave, povezane s heroinom – ni znakov pojemanja 

Tokrat je poudarek na pomembnosti učinkovite obravnave, saj podatki potrjujejo, da se težave, povezane s 
heroinom, v Evropi več ne zmanjšujejo. Težave, povezane s heroinom, so se od sredine devetdesetih let 20. 
stoletja do prvih let v 21. stoletju zmanjšale. Zdaj kazalci trendov uporabe opioidov – novi vstopi v obravnavo in 
zdravljenje, smrti, kršitve zakonov o drogah in zasegi – kažejo, da je „težava z opioidi v Evropi v splošnem 
ustaljena ali pa v porastu“.  
 
Po oceni centra EMCDDA je v EU in na Norveškem 1,35 milijona problematičnih uporabnikov opioidov, od 
katerih je večina uporabnikov heroina. Novi podatki kažejo, da še vedno prihaja do novačenja novih 
uporabnikov heroina. Glede na podatke iz 19 držav poročevalk je skupno število oseb, ki uporabljajo heroin kot 
glavno drogo in so se vključili v obravnavo, naraslo s 126 720 v letu 2003 na 144 128 v letu 2008 (slika TDI-3, 
del ii). Med letoma 2007 in 2008 je 11 držav poročalo, da se je v obravnavo in zdravljenje odvisnosti od drog 
vključilo več uporabnikov heroina kot glavne droge.  

V obdobju 1995–2007 je bilo v Evropi letno prijavljenih med 6 400 in 8 500 smrtnih primerov zaradi drog, od 
katerih je bila večina (običajno več kot 85 %) povezanih z uporabo opioidov. Od leta 2003 število smrtnih 
primerov zaradi drog v večini evropskih držav vztrajno narašča. Podatki kažejo tudi rahlo povečanje prijavljenih 
smrtnih primerov zaradi drog v letu 2008: v tem letu je bilo po ocenah v državah članicah EU in na Norveškem 
7 371 primerov, kar glede na 7 021 primerov v letu 2007 pomeni porast (preglednica DRD-2, del i). Tudi starost 
umrlih se zvišuje, kar kaže na starajočo se populacijo kroničnih uporabnikov opioidov (glej Sporočilo za javnost 
št. 13 in Izbrano poglavje). Ocenjeno je, da je v EU na vsak prevelik odmerek, ki se konča s smrtjo, od 20 do 25 
prevelikih odmerkov, ki se ne končajo s smrtjo. To pomeni 150 000 takih odmerkov letno. Taka dejanja 
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škodujejo zdravju, poleg tega so povezana tudi s tveganjem za prevelik odmerek, ki se lahko v prihodnosti 
konča s smrtjo.  

Trend naraščanja kršitev, povezanih s heroinom, omenjen v lanskem poročilu, potrjujejo tokratni najnovejši 
evropski podatki: povprečje tovrstnih kršitev na ravni EU se je v obdobju od leta 2003 do leta 2008 povečalo za 
39 %. Število kršitev, povezanih s heroinom, se je zvišalo tudi v 16 državah poročevalkah.  

Podatki iz 26 držav poročevalk kažejo, da se je število zasegov heroina v Evropi, v obdobju od leta 2003 do 
leta 2008 zvišalo z 41 000 na 56 600; pri tem je bilo največ zasegov v Veliki Britaniji (preglednica SZR-7). 
Število zasegov je naraslo, hkrati pa je skupna količina heroina, zaseženega v EU in na Norveškem, upadla z 
9 ton v letu 2003 na 8 ton v letu 2008. V Turčiji, pomembni tranzitni državi za heroin, ki vstopa v EU, se je 
pokazal drugačen trend: poročajo o rekordni količini 15,5 tone, zaseženi v letu 2008. Gre za trikratno povečanje 
glede na leto 2003 (4,7 tone) (poglavje 6, preglednica 9, slika 9; preglednica SZR-8).  
 

Vbrizgavanje drog je v Evropi ustaljeno ali v upadu, še vedno pa glavna težava 
 
Vbrizgavanje drog je močno povezano z resnimi zdravstvenimi težavami pri uporabnikih drog, med katerimi so 
okužbe, ki se prenašajo s krvjo (npr. HIV/aids, hepatitis), in preveliki odmerki. Po mnenju centra EMCDDA so 
najnovejši podatki, zbrani s spremljanjem zdravljenja, spodbudni in kažejo ustaljenost ali pa upad vbrizgavanja 
drog. V obdobju med letoma 2002 in 2007 so v 13 državah poročali o upadu deleža injicirajočih uporabnikov 
med uporabniki heroina. Zadnji podatki pa kažejo, da med tistimi, ki se v Evropi vključijo v obravnavo in 
zdravljenje zaradi primarne uporabe opioidov, manj kot polovica (42 %) poroča, da drogo „običajno 
vbrizgavajo“; med tistimi, ki se vključijo prvič, je delež takšnih nižji (38 %) (preglednica TDI-17, dela i in ii).  
 
Čeprav je vbrizgavanje drog ustaljeno ali v upadu, še vedno ostaja osrednja težava na področju problematike 
drog v Evropi. Poleg tega je vbrizgavanje še vedno najpogostejši način uporabe drog za uporabnike opioidov v 
mnogih vzhodnih evropskih državah: o najvišjih deležih injicirajočih uporabnikov med uporabniki opioidov, ki so 
se vključili v obravnavo v letu 2008, poročajo Romunija (95 %), Estonija (91 %) in Slovaška (86 %).  
 
Razlogi za zaskrbljenost: uporaba opioidov in vbrizgavanje v sosednjih državah  

 
V tokratnem poročilu so proučene tudi posledice uporabe drog za javno zdravje v nekaterih državah, ki mejijo 
na EU. Po oceni Urada Združenih narodov za boj proti drogam in kriminalu (UNODC) je na vzhodni meji EU – 
tako v Rusiji kot v Ukrajini – stopnja problematične uporabe opioidov od dva- do štirikrat višja od povprečja EU 
(povprečje EU: približno 4 primeri na 1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let). V tej regiji so med težavami, 
povezanimi z uporabo opioidov, visoke stopnje okužb z virusom HIV in smrtni primeri zaradi drog (glej okvir v 
poglavju 6). 
 
O približno 1,68 milijona problematičnih uporabnikov opioidov (večinoma injicirajočih) poročajo iz Rusije, iz 
Ukrajine pa o številu med 323 000 in 423 000 (UNODC, 2010). Poleg tega študije ocenjujejo, da naj bi bilo v 
obeh državah približno 40 % teh uporabnikov okuženih z virusom HIV. Stopnja novoprijavljenih okužb z 
virusom HIV med injicirajočimi uporabniki drog je v Rusiji in Ukrajini precej višja od stopnje v drugih državah in 
svetovnih regijah, na primer v Avstraliji, Kanadi, ZDA in EU. 
 
V poročilu je zapisano: „Stopnja sporočenih novih diagnoz okužbe z virusom HIV med injicirajočimi uporabniki 
drog je v večini držav Evropske unije ostala nizka, splošno stanje v EU pa je v svetovnem merilu pozitivno.“ 
Podatki o novougotovljenih primerih okužb z virusom HIV, povezanih z vbrizgavanjem drog v EU, kažejo, da se 
stopnja okužb po vrhuncu v letih 2001 in 2002 še vedno na splošno znižuje.  
 
V vseh štirih državah, ki poročajo o najvišjih ravneh novougotovljenih okužb (Estonija, Latvija, Litva, 

Portugalska), se trend zniževanja nadaljuje, najizrazitejši pa je bil v Estoniji in Latviji (poglavje 7, slika 12). 
Vendar je bila kljub trendom upadanja raven števila okužb z virusom HIV v teh državah članicah v letu 2008 še 
vedno precej visoka, kar pomeni, da je treba zagotoviti razširjanje in učinkovitost preventivnih praks na lokalni 
ravni.  



PREPOVED OBJAVE do 10. 11. 2010 do 10. ure po zahodnoevropskem/lizbonskem času 10. 11. 2010 

Letno poročilo 2010 v 22 jezikih – http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
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„Preprečevanje nalezljivih bolezni je pomemben javnozdravstveni cilj Evropske unije in sestavni del politik 
večine držav članic na področju drog,“ pravi predstojnik Centra EMCDDA João Goulão. „Pri preprečevanju 
novih okužb, povezanih z uporabo drog, je Evropa prepričljivo napredovala, ključno pa je, da se prizadevanja 
nadaljujejo. Rastoče in resne težave, povezane z drogami, s katerimi se trenutno soočajo mnoge od naših 
sosednjih držav, niso samo javnozdravstvene grožnje v omenjenih državah, ampak tudi precejšnja grožnja 
Evropski uniji.“ 
 
 

 

 

 

Opombe: 

Podatki, predstavljeni v Letnem poročilu 2010, se nanašajo na leto 2008 ali zadnje leto, za katero so podatki na voljo.                                                     
Slike in preglednice, navedene v tem sporočilu za javnost, je mogoče najti v statističnem biltenu 2010: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Informacije o vseh rezultatih, sporočilih za javnost, storitvah in dogodkih, ki se nanašajo na Letno poročilo, so na voljo na 
spletni strani: http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
Izbrana poglavja so na voljo na spletni strani http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 


